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SÆKJUM OG SENDUM

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍ L DSHÖ FÐA 1 2  -  1 1 0  RE YK J AVÍ K -  SÍ MI :  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK J AVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISSólning ehf – Austuvegi 52 - 800 Selfossi - Sími 482 2722 - www.solning.is
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6 ÁKALL  
til okkar allra 8–9 "Vér heilsum  

glaðar framtíðinni" 12 Fiskur með 
kapers

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Viðar Örn Kjartans-
son, knattspyrnu-
kappi af Selfossi, 

gerir garðinn frægan í út-
löndum. Allir vissu hvert 
efni hann var. Hann gjörði 
stuttan stans hjá frændum 
okkar í Noregi. Eitt ár nægði þeim kínversku 
sem gerðu honum gylliboð. Viðar Örn spark-
ar nú bolta í Kína fram til áramóta 2017 hið 
minnsta. Við óskum honum velfarnaðar.

„Það ku vera fallegt í Kína“
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Vika er stuttur tími. En samt nægjanlegur til að margt gerist á 
þeim tíma. Í vikunni sem leið  skaut honum upp á himininn 
í óþökk yfirvalda – heimafyrir og úti í hinum stóra heimi. 

Jafnvel á Íslandi. Alexis Tsipras varð forsætisráðherra á Grikklandi. Það 
mátti finna titringinn í Evrópu. Hann lofar meira að segja fátæku fólki 
ókeypis rafmagn. Og gefur lánastofnunum langt nef. Og fleiri taka það 
til sín. Hann ögrar jafnaðarmannaflokkum í Evrópu sem margir eru 
meiri kerfisflokkar en jafnaðarmennsku. Hinir vellríku á Grikklandi  
flýja af hólmi. Þeirra tími er liðinn, segir Tsipras.
Er  Syrizasflokkurinn aðeins einn af þessum  stjórnmálaflokkum sem 
verða til á öldunni sem rís í skjóli kreppunnar  á Grikklandi og er dæmdur 
til að falla um sjálfan sig þegar kemur að skuldadögunum? Eða tekst 
flokknum að vekja athygli umheimsins á sama vanda heimafyrir og ógnar 
heimsfriðnum? Þessu eina prósenti sem á allt og setur leikreglurnar í 
krafti auðs og valda? Á allt í Grikklandi og þarf ekki að hafa áhyggjur af 
því að eiga ekki fyrir rafmagni eða að mega ekki verða veikir af því að 
það kostar. Brauðmolakenningin á sér fylgismenn á Íslandi. 
Tekst Tsipras á Grikklandi að hrinda lýðræðisbyltingunni af stað og 
í höfn? Að jafna lífskjör og veita fólki von. Að koma umheiminum í 
skilning um að Grikkir hafa ekki af sjálfsdáðum lent í þeirri sjálfheldu 
sem þeir eru komnir í. Ja, þá er aldrei að vita hver næsti leikur verður.  
Takist það ekki verður niðurstaðan í besta falli dautt jafntefli. Tsipras, 
hinn gríski verkfræðingur ætlar sér að tefla djarft. Byrjunarleikirinir 
eru ekki hefðbundnir en augljóst að peðin ein duga ekki upp vinstri 
vænginn. Það verður fundað meðal valdhafa og hafin gagnsókn. Takist 
Tsipras ætlunarverk sitt munu verkin óma um alla Evrópu, trúi ég. 
Þegar eru vinstri hreyfingar í Suður Evrópu komnar að taflborðinu og 
bíða eftir næsta leik.  

Þorlákur Helgi Helgason.

Byrjunarleikirinir 
eru ekki  
hefðbundnir 

LEIÐARI

ÞAÐ VAR OG...

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my style

Smart föt, fyrir smart konur

Stærðir 38-52

www.tiskuhus.is

Selfosskirkja
Sunnudag 1. febrúar. 

Fjölskylduguðsþjónusta kl. 
11. Barnakór Selfosskirkju 
syngur. Edít Molnar spilar 

og stýrir söng. Umsjón í höndum 
Hugrúnar Kristínar Helgadóttur og 
sr. Axels. Kaffi og súpa í hádeginu. 
Verið öll velkomin. 

Kvöldguðsþjónusta kl. 20. Þor-
valdur Halldórsson og Margrét 
Scheving syngja og leiða söng. 
Prestur sr. Þorvaldur Karl Helga-
son. Verið velkomin til hugljúfrar 
stundar. 

Starf mark-
aðs- og 
kynningar-
fulltrúa laust 
tímabundið
Rangárþing eystra auglýsir 

eftir markaðs- og kynn-
ingarfulltrúa til starfa 12. febrúar 
2015 til 1. janúar 2016 vegna 
fæðingarorlofs. Umsóknarfrestur 
er til kl. 12: 00 þann 4. febrúar 
2015. Nánari upplýsingar gefur 
sveitarstjóri Ísólfur Gylfi Pálma-
son. 

Hækka launin ef ...
„Rétt að taka það fram að þótt laun 
mín séu lægst i þessum samanburði 
þá er ég eftir sem áður hátekjumað-
ur með góð laun og algerlega sáttur 
við kaup og kjör. Svo er ég líka að 
vinna fyrir skemmtilegustu íbúana 
í besta bæjarfélaginu og eðlilegt að 
það komi til frádráttar, segir Elliði 
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum.“ 
(Elliði, bæjarstjóri í Eyjum á Fés-
bók um það að hann sé launalægstur 
sveitarstjórnenda)

Dágott tímakaup
Viðar Örn Kjartansson gerir það 
gott eftir að hann hleypti heim-
draganum. Á heimasíðu kínverksa 
félagsins sem hann leikur með (ný-
byrjaður) er ferill hans rakinn. Og 
meira að segja hvernig nafnið er 
stafað á íslenskum síðum. Sé það 
rétt að hann fái 100000000 krón-
ur í árslaun er tímakaupið dágott. 
Segjum að hann spili fótbolta í 1000 
klukkustundir á ári er tímakaupið 
eitt hundrað þúsund krónur.

Trúlaus og bindislaus
Hvað ætli þeir hafi sagt gömlu 
mennirnir uppi í götu í þorpinu á 
Grikklandi þegar þeir komust að 
því að þeirra maður var orðinn for-
sætisráðherra? Skyldu þeir komast 
til læknis? Sjálfur er forsætiráðherr-

ann bindislaus og þegar hann sór 
embættiseið kom í ljós að hann er 
líka trúlaus. 

Barnglaða bjartsýni
Í meir en 40 ár hefur harpa hans 
hljómað hjá þjóð okkar innan um 
arg og ys hversdagslífsins. Hún hefur 
súngið saung vonarinnar og ljóssins, 
mannástarinnar og trúarinnar á sigur 
hins góða. Hin barnglaða bjartsýni 
fylgir alltaf ómum hennar, eins þó 
hún sje knúin til að sýngja um gröf 
og dauða. (Óðinn 1905. Matthías 
Jochumsson 70 ára)

ÞHH

Vantar í 
íbúatal
Sveitarstjórn Grímsnes- pg 

Grafningshrepps hefur ákveðið 
að byggðasaga hreppsins verði 
endurútgefin. Komið hefur í ljós 
að nokkurra íbúa er ekki getið og 
verður það lagað í nýrri útgáfu. 

RANGÁRÞING EYSTRA

Fréttabréf
Desember 2014 - 12. árgangur, 5. tölublað

Á aðventunni birtist okkur undir-
búningur jólanna með mismundi hætti. 
Eftirvæntingin skín úr augum barnanna 
og stundum er sagt að fullorðnir verði 
börn á ný. Eitt af þeim gildum sem í 
hávegum eru höfð í dag er að varð-
veita barnið í sjálfum sér og það er 
svo sannarlega hægt að gera á aðvent-
unni og á jólahátíðinni sjálfri. Sjálfur 
kemst ég ekki í jólaskap fyrr en ég er 
búinn að taka þátt í jólagleði barnanna 
á leikskólanum. Þar endurspeglast eft-
irvæntingin, svolítil jólaspenna og um-
fram allt jólagleðin sem er ríkjandi. Í 
Hvolsskóla er einnig margt til gamans 
gert í tilefni jólanna. Barnakór Hvols-
skóla heldur alltaf tónleika fyrir jólin 
að þessu sinni voru tónleikarnir í Ey-

vindarhólakirkju og er skemmtilegt að 
kórinn skuli halda tónleika í kirkjum 
okkar.  Þá má ekki gleyma árvissum 
jólatónleikum nemenda og kennara 
Tónlistarskóla Rangæinga. Aðvent-
ustundir eru haldnar, kórar halda tón-
leika, tendruð eru ljós á jólatré við 
bankann þar sem ungmenni syngja 
m.m. Allt hjálpar þetta okkur við að 
komast í jólaskap og er öllum þeim 
sem að þessu koma þakkað. 

Við minnumst fæðingarhátíðar 
frelsarans á jólum. Flestir láta skíra 
og ferma börnin sín.  Ég tel líka að 
kristin trú hjálpi fólki, sé styrkur á 
erfiðum stundum og göfgi mannlífið. 
Í dag deila menn um hvort grunn- og 
leikskólar eigi að taka þátt í jólahaldi, 

Varðveitum barnið í okkur
t.d. með heimsóknum í kirkjur. Það er 
erfitt að draga línu á milli þess hvað 
megi og hvað ekki, þar sem kristni er 
þjóðtrú okkar Íslendinga og sterk hefð 
fyrir kristnum gildum í okkar samfé-
lagi. Meðal annars mótast skólaárið af 
af þessum gildum. Það er ekkert að því 
að kynna fleiri trúarbrögð í skólunum, 
slíkt eykur víðsýni og auðvitað gerum 
við okkur grein fyrir því að fjölmenn-
ingu fylgja fleiri trúarbrögð.  

Sveitarstjórn Rangárþings eystra 
óskar íbúum sveitarfélagsins gleðilegra 
jóla og gæfuríks komandi árs og þakk-
ar ánægjuleg samskipti á árinu sem er 
að líða.

Ísólfur Gylfi Pálmason, 
sveitarstjóri

Gleðileg 
 jól



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Nettur og góður hvíldarstóll með 
háu baki og stillanlegum hnakkapúða 

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Fallegur horn- og tungusófi með hvíldarstól í enda. 
Margir litir í boði.

Flottur og vandaður tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga.

 
Flottur og mjög þæginlegur sófi. Fáanlegur 
í nokkrum litum í leðri og áklæði.

Diva tungusófi Ezzy Espace

Yuni Dawn tungusófi Demetra svefnsófi

Walton hvíldarsófiItaliano
 
Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Fáanlegur bæði raf- eða handstýrður. Margir litir 
í boði. Einnig fáanlegur sem hvíldarstóll.

Mobius

Ein góð nótt getur breytt lífinu...

Henson Design rúmin eru einnig 
fáanleg sem rafmagnsrúm. Margir litir 
í boði. Margar tegundir af rúmgöflum.

NÝTTHJÁ LÚR
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 9.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 

SELFOSS
2. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Af vettvangi sveitarstjórna
Æskulýðssjóður í Árborg 
Æskulýðssjóður í Árborg verður ekki 
sleginn af. Æskulýðsfélög eða aðrir 
hópar ungmenna geta sótt um litla 
styrki í sjóðinn til að efla viðburði, 
samstarf og önnur álitleg verkefni 
rekin af ungmennum. Unmenna-
ráð Árborgar lagði þetta til á síðasta 
bæjarstjórnarfundi – og bæjarstjórn 
samþykkti. 

Drífa í stíg milli  
Selfoss og Eyrarbakka. 
Ungmennaráð Árborgar vill hraða 
framkvæmdum en verið er að 
leggja göngustíg milli þorpanna á 
ströndinni. En ráðið vill meira. „. . . 
drífa í framkvæmd stígs á milli Selfoss 
og Eyrarbakka. 
• Að lýsa upp göngustíginn í gegnum 

skóginn við Suðurengi
• Að gerður sé skurkur í því að koma 

upp skýlum og lýsingu við helstu 
strætóstoppistöðvar í sveitarfélaginu. 
Rök: 
Það er bagalegt að í jafn fjölmennu 

sveitarfélagi og Árborg sé ekki hægt 
að fara á milli helstu þéttbýliskjarna 
gangandi eða hjólandi án þess að fara 
um akbrautir. Það er löngu tímabært 
að klára malbikaða hjóla- og göngu-
stíga á milli þéttbýliskjarnanna 
þriggja. 

Í nóvember 2013 var eftirfarandi 
texti lesinn hér á bæjarstjórnarfundi: 
„Í gegnum skóginn móti Jötunheim-
um og við Suðurengi liggur stígur 
sem nær alveg að Sunnulækjarskóla. 
Á sumrin er hann mjög fallegur 
og gaman að ganga um hann en á 
veturna þegar dimmt er getur hann 
verið mjög drungalegur. Hann er al-
veg óupplýstur og skapar því hættu. 
Það væri frábært að geta nýtt þennan 
göngustíg á veturna þegar dimmt er 
og tillaga okkar er því sú að koma fyrir 
nokkrum ljósastaurum eða slíku til að 
lýsa upp leiðina“. Í byrjun desember 
2014 var ráðist á unga stúlku á þessum 
göngustíg án þess að hún hafi náð að 
bera kennsl á árásaraðilann. Við telj-
um afar mikilvægt að bæta úr þessu 
birtuleysi. 

Ástandið við helstu stoppistöðvar 
strætó er frekar slæmt hér í sveitar-
félaginu. Má benda á svæði eins og 
við FSu, í Tjarnarbyggðinni og á 
Stokkseyri þar sem ástandið er sér-
staklega slæmt. Bæði vantar skjól 
og lýsingu við þessa staði.“

Mikilvægara að banna  
farsíma í tímum en tyggjó!
Ungmennaráðið Árborgar var með 
skemmtilegar og gagnlegar tillögur 
á fundi bæjarstjórnar 22. janúar sl. 
Ráðið kallar eftir því að börn og 
unglingar geti haft áhrif á námsefni 
og kennsluaðferðir grunnskólanna. 

Meðal annars með því að uppfæra 
skólareglur grunnskólanna í sam-
ræmi við körfur nútímans. „Ekki 
þarf að leggja jafn mikla áherslu á 
að banna tyggjó og útiföt í kennslu-
stofu, frekar ætti að setja orku í að 
minnka notkun farsíma. Börn ættu 
að læra frá unga aldri að bjarga sér 
án gemsa, þar sem þeir eru líka mik-
il truflun í kennslustund. 
• Samskipti grunnskóla Árborgar 

eru mikilvæg en líka að þeir séu í 
góðu sambandi við FSu. 

• Fjárnám ætti að vera í boði fyrir 
elstu bekki grunnskóla Árborgar, 
auk nægrar aðstoðar og kennslu. 
Frábært væri að geta nýtt stoð-
tíma kennara í FSu, auk þess að fá 
aðstoð frá nemendum FSu. Gott 
væri líka að sameina fjarnemend-
ur úr grunnskólunum þremur í 
kennslu. 

• Hljóðbækur aðgengilegar fyrir 

alla sem óska eftir þeim og um-
sóknarferli einfalt.“

Öldungaráð í Árborg. 
Bæjarstjórn Árborgar hefur sam-
þykkt að stofna öldungaráð í Árborg. 
Lagt er til að tillögur um hlutverk, 
tilgang og skipun ráðsins verði unnar 
í samráði við Félag eldri borgara. 
„Með stofnun öldungaráðs verður 
til öflug ráðgefandi nefnd í sveitar-
félaginu sem gætir hagsmuna eldri 
borgara. Meginmarkmið öldunga-
ráðsins verði að eldri borgarar í 
sveitarfélaginu hafi formlegan og 
milliliðalausan aðgang að bæjar-
stjórn varðandi hagsmunamál sín,“ 
segir í tillögunni sem var borin upp 
af fulltrúum Samfylkingarinnar. 

Hálfur milljarður í lán. 
Bæjarstjórn Árborgar samþykkti í 
fyrri viku að taka 500 milljónir að 
láni hjá Lánasjóði til að fjármagna 
viðbyggingu við Sundhöll Selfoss og 
viðbyggingu við Sunnulækjarskóla. 
kennaramenntun. 

40% með leikskóla- 
kennaramenntun. 
Um 40% starfsmanna leikskóla í Ár-
borg eru leikskólakennarar, um 12% 
eru með uppeldismenntun og/eða 
annað háskólapróf sem nýtist í starfi 
og um 4,5% starfsmanna eru í leik-
skólakennaranámi. Þá eru tæplega 
7% starfsmanna í framhaldsnámi 
og um 14% í öðru námi, svo sem 
leikskólaliðanámi, sem nýtist í starfi.

Niðurfelling 
fasteignaskatts 
hjá eldri  
borgurum í  
Hveragerði

Bæjarstjórn hefur samþykkt 
að fella með öllu niður fast-
eignaskatt og holræsagjöld. 

Hjá einstaklingum er miðað við 
skatttekjur að kr. 2347000 og hjá 
hjónafólki að kr. 3530000. Fast-
eignaskattur lækkar í þrepum að 
þessum mörkum. 

Á sama fundi var áréttað að 
Hveragerðisbær styrkir Stígamót 
um 120 þúsund krónur.

Ný rétt í minni Reykjadals
Fjallskilanefnd Ölfus hefur samið 

við Ólaf Dýrmundsson um að-
stoð við að hanna nýja rétt í minni 
Reykjadals. Réttin á að anna 1100 
fjár og þarf réttin að vera fyrir 22 
dilka til að teljast „lögrétt.“

Á fundinum kynnti Ólafur teikn-
ingar af öðrum réttum ásamt ljós-
myndum, hafði uppi fróðleik og 
hugmyndir um margvísleg atriði 
sem huga þarf að. 

Sameining hefur ekki tekist nógu vel: 

Bláskógaskóla 
skipt upp
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar 

hefur samþykkt samhljóða 
að breyta fyrirkomulagi 

skólahalds þannig að Bláskógaskóla 
verði skipt upp í tvær skólastofnan-
ir, þ. e. grunnskóli í Reykholti sem 
sérstök stofnun og grunn- og leik-
skóla á Laugarvatni sem sér stofnun. 
Þetta mun leiða af sér breytingu á 
núverandi yfirstjórn Bláskógaskóla 
þar sem um grundvallarbreytingu 
á skipulagi skólastofnana er að 
ræða. Þar af leiðandi þarf að segja 
upp núverandi samningum við alla 
stjórnendur Bláskógaskóla, skóla-
stjóra og þrjá deildarstjóra, og vinna 
að nýju skipulagi og skipuriti fyrir 
næsta skólaár. Æskilegt er að þessari 
vinnu verði hraðað sem kostur er. 
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða 
að fyrri vinnuhópur um framtíðar-
skipan skólamála í Bláskógabyggð fái 
fullt umboð til þess að vinna áfram 
með niðurstöðu skýrslna Ingvars 
Sigurgeirssonar og þessari skipulags-
breytingu skólamála. 

Ingvari Sigurgeirssyni, prófessor 
við Háskóla Íslands, var 16. apríl 
2014 falið að kynna sér aðstæður í 
skólunum í Bláskólabyggð. Ákveðið 
var að hann skyldi eiga viðtöl við 
stjórnendur og fulltrúa sveitarfélags-
ins og halda fundi með starfsfólki 
skólanna og íbúum í sveitarfélaginu 
þar sem könnuð yrðu viðhorf til nú-
verandi skipanar skólamála og af-
staða tekin til hugsanlegra breytinga. 

Eftir að hafa haft viðtöl við ýmsa 
sem tengjast skólahaldi í Bláskóga-
byggð skilar Ingvar 18. maí 2014 
tillögum og áliti til skoðunar um 
skipan skóla í Bláskógabyggð. 

Sameiningin ekki  
tekist sem skyldi. 
Í stuttu máli kemst Ingvar að þeirri 
niðurstöðu að sameiningar skóla 
í hreppnum hafi ekki tekist sem 
skyldi. Þannig segir hann um eins-
taka þætti: 

Árið 2003 voru Reykholtsskóli og 
Grunnskólinn á Laugarvatni sam-
einaðir. 
Ingvar: Þrátt fyrir talsverða eftir-
grennslan hefur ráðgjafa ekki tekist 
að koma auga á nokkurn sérstakan 
ávinning af sameiningunni fyrir 
nemendur. 

Árið 2011 var ákveðið að ráðast í 
að sameina leikskólann og grunnskól-
ann á Laugarvatni. 

Ingvar: Mat ráðgjafa er að samein-
ing leik- og grunnskóla á Laugarvatni 
hafi ekki tekist sem skyldi, og raunar 
verði henni best lýst sem misheppn-
aðri. Við blasa alvarleg starfsmanna- 
og stjórnunarvandamál sem skaða 
skólann og verður að leysa. Þessi 
vandi bitnar á leikskólastarfinu og 
á starfsandanum í skólahúsinu öllu. 

Ingvar segir fjölmargar áhuga-
verðar hugmyndir komið fram 
hjá heimamönnum um þróun 
skólahaldsins. Áríðandi sé að halda 
þeim til haga og skoða í þaula. Því 
er eindregið mælt með því að flýta 
sér hægt og gefa þessum hugmynd-
um góðan tíma til greiningar og 
umræðu. 

Besti kostur fyrir  
börn og heimili. 
Ingvar leggur fram 8 kosti um fram-
tíðarskólahald í Bláskógabyggð, 
kosti og ókosti hvers um sig. Í stuttu 
máli kemst hann að því að einn sem 
öðrum fremri: „Mat ráðgjafa er að 
áttundi kosturinn (einn grunnskóli 
á sama stað og tveir leikskólar) sé 
bestur fyrir flest börn og heimili í 
sveitarfélaginu. Eðlileg krafa íbúa 
er að leikskóli sé í næsta nágrenni. 
Enda þótt augljós kostur sé að leita 
samstarfs við Hrunamenn um 
leikskóla (þriðji kostur) og af því 
verulegt fjárhagslegt hagræði fyrir 
sveitarfélagið, er ólíklegt að þeir for-
eldrar í og næst Reykholti sem notið 
hafa þjónustu Álfaborgar sætti sig 
við slíka breytingu.“

Sveitarstjórn féllst 8. janúar sl. á 
að fara að tillögum Ingvars Sigur-
geirssonar. 

ÞHH

Bláskógaskóli í reykholti. Ljós-
myndari: Sigurjón Pétur Guðmunds-
son.

ný rétt mun rísa í minni reykjadals fyrir ofan Hveragerði.



Þú átt leik!INNRÉTTINGAR

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í 
Evrópu, enda er dönsk hönnun mikils metin og 
danskt handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju draumaeldhúsi, án 
skuldbindinga, og gerum þér frábært tilboð.

Komið í Ormsson í Lágmúla 8 og kynnist því 
nýjasta í innréttingum frá HTH og því heitasta í 
AEG heimilistækjum. Þú átt leik.

■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar

Seven / Natural Oak / White

20% afsláttur
af hágæða AEG
eldhústækjum
með kaupum á 

HTH innréttingum.

Lágmúla 8 • Reykjavík •  2. hæð  
símar 530 2819, 530 2820 og 530 2821

Opið mánudaga - föstudaga kl. 10 - 18 
og á laugardögum kl. 11 - 15.

www.ormsson.is
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ÁKALL til okkar allra
Sýningin Ákall var opnuð í 

Listasafni Árnesinga um sl. 
helgi. Þar sýna 24 listamenn 

og nemendur úr Árnessýslu verk sín 
af ýmsum gerðum. Sýningarstjórinn 
Ásthildur Björg Jónsdóttir sagði í 
ávarpi við opnunina að inntak sýn-
ingarinnar væri ákall til okkar allra 
um að enduskoða lifnaðarhætti og 
gildi. „Slík endurskoðun leiðir af 
sér ábyrgð, virðingu, umhyggju og 
samkennd gagnvart umhverfinu og 
samferðafólki okkar. Allt þættir sem 
tengjast sjálfbærri þróun. Í sjálfbæru 
samfélagi rýra bætt kjör okkar ekki 
kjör annarra. Til þess að stuðla að 
sjálfbæru samfélagi verðum við að 
vinna að því að ekki sé gengið á 
náttúruauðlindir. Daglegar venjur 
okkar og ólík neyslumynstur eru 
hluti af menningunni og órjúfan-
legur hluti af menntun til sjálfbærni. 
Menningin er er grunnstoð í mann-
legu samfélagi og forsenda sjálfbærs 
samfélags. Í því ljósi er myndlist og 
sýning eins og Ákall mikilvægur 
miðill til að nálgast viðfangsefnið frá 
óhlutbundnara sjónarhorni en orð-
ræða er. Þau tækifæri sem myndverk 
veita umfram orðræðu er persónuleg 
túlkun.“

Á sýningunni eru verk eftir 3 

listamenn sem búsettir eru á svæð-
inu, þau Pétur Thomsen sem býr á 
Sólheimum, Hildi Hákonardóttur 
og Guðrúnu Tryggvadóttur sem 
búa í Ölfusinu (Hildur við Selfoss 
og Guðrún við Hveragerði. Einnig 
eru á sýningunnni þátttökuverk eftir 
ungmenni í Árnessýslu, úr skólum 
á Selfossi, Þorlákshöfn, Bláskóga-
byggð, Hveragerði. „Það er ósk okk-
ar að sem flestir skólar komi á sýn-
inguna og taki þátt,“ segir Ásthildur 
Björg sýningarstjóri. Samstarfið við 
skóla er spennandi. Þorsteinn Hjart-
arson, fræðslustjóri í Árborg segir 
þetta samstarf einsdæmi: „Ég vona 
að börnin nýti þetta frábæra tækifæri 
sem býðst til að vinna á listasafni 
undir handleiðslu Ásthildar hjá 
Listaháskólanum. Hef ekki heyrt af 
slíku samstarfi hér á landi og erum 
við jafnvel brautryðjendur á þessu 
sviði.“

Sýningargestum gefst kostur á að 
koma skilaboðum til samfélagsins 
með því að skrifa óskir og hengja 
þær upp á töflu. 

Forvitnileg sýning í listasafninu í 
Hveragerði enda var fjölmenni við 
opnunina. Sýning jafnt fyrir börn 
sem fullorðna. 

ÞHH

Giletta UniQa Combi
saltdreifari

MAN TGX D38 
Við kynnum

með nýrri og enn öflugri vél

Nýjung á Íslandi

Fjölmenni var við opnunina.

Hildur Hákonardóttir.

Sýniningargestir voru á öllum aldri.

Inga Jónsdóttir safnstjóri (t.v.) og Ásthildur Björg sýningarstjóri.

Sýningargestir uppteknir við að koma óskum sínum á framfæri.Kunnugleg andlit undir merkjum sjálfbærni (?).



Vita Biosa PROBIOTIC

„Vita Biosa getur haft mikil  áhrif á 
bakflæði, brjóstsviða, andremmu, 
candida, þvagfærasýkingar, niðurgang,  
hægðartregðu og margt fleira. Hann 
hefur reynst bæði mér og mínum 
skjólstæðingum ákaflega vel. Ég mæli 
hiklaust með daglegri neyslu hans 
fyrir fólk á öllum aldri sem vill koma 
meltingunni í lag og halda henni í lagi.”
Hallgrímur Þ. Magnússon
Læknir

M EIRI NÆRINGARUPPTAKA 

B ETRI MELTING

B ETRI LÍÐAN

Fæst í: Heilsuhúsinu Kringlunni, Lágmúla, Laugarvegi, Smáratorgi, Selfossi og Akureyri, Gló Fákafeni, Lifandi makaði, Mamma veit best, Heilsuverinu Suðurlandsbraut, 
Lyfsalanum Glæsibæ, Lyfjavali Mjódd, Apótekinu í Spöng, Heilsutorginu Blómavali, Græna hlekknum, Systrasamlagið Seltjarnarnesi, Akureyrarapóteki og organic.is

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH SUNSEEDS

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH CARROT AND RAISINS

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH DATES

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH STEM GINGER

SPROUTED RYE BREAD
SPROUTED SPELT BREAD

RYE & STEM GINGER CAKE 
WHEAT FREE

LÍFRÆNT

ÁN MJÓLKURAFURÐA

ÁN DÝRAAFURÐA

ENGINN VIÐBÆTTURSYKUR

VEGAN

GERLAUST

Fæst í: Hagkaup, Nettó Mjódd, Reykjanesbæ og Glerártorgi, Gló Fákafeni, Víði, Lifandi markaði, Melabúðinni, Heilsuhúsinu Kringlunni, 
Lágmúla, Laugarvegi, Smáratorgi og Selfossi, Heilsutorginu Blómavali, Græna hlekknum, Mamma veit best, Fjarðarkaup og organic.is

Fæst í: Gló Fákafeni,  Heilsuhúsinu Kringlunni, Mamma veit best og organic.is 

MEDICINE FLOWER
AROMATIC APOTHECARY

Lífrænir og hitaeiningarlausir
Allt að 70% sterkari en aðrir bragðefnis dropar

Jarðaberja
Hindberja

Ferskju
Mangó

Græn epl i
But terscotch

Dökkt  súkkulaði
Karamellu

Kaff i
Myntu

Ananas

Upplifðu nýjan heim í eldhúsinu

Breyttu bústinu í karamellubúst með 1-3 dropum

LJÚFFENGT RISTAÐ MEÐ KÓKOSOLÍU 
OG SALTFLÖGUM

ÁVÍSUN Á BETRI HEILSU 2015

... E IN MEST SELDA GÓÐGERLABLANDA Í DANMÖRKU UNDANFARIN 10 ÁR ...

H   llustufreistingar
„Ég leita eftir hreinni og næringarríkri fæðu og elska þessar 
dásamlegu freistingar.”

Góð prótein
Flókin kolvetni
Góðar fitur
og svo mikið meira ...

Inniheldur EKKI: Hveiti, sykur, ger, mjólkurafurðir og aukaefni

Katrín Edda, afrekskona í Model fitness

Fæst í: Hagkaup, Nettó Mjódd, Reykjanesbæ og Glerártorgi, Krónunni 
Bíldshöfða, Lindum og Granda, Víði, Nóatúni, Lifandi markaði, 10-11 
Austurstræti, Borgartúni og Lágmúla, Shell Suðurfelli, Hagasmára og 
Vesturlandsvegi, Melabúðinni, Heilsuhúsinu Kringlunni, Lágmúla, 
Laugarvegi og Smáratorgi, Græna hlekknum, Heilsutorginu 
Blómaval, Lifandi markaði, Mamma veit best og Fjarðarkaup

Í spírubrauði er heilkornið 
spírað, hnoðað og bakað 

án þess að nokkru sé 
viðbætt.

Við spírun eykst hlutfall 
próteins á kostnað kolvetnis, 

einnig inniheldur híðið 
fjölmörg steinefni. 

Hvað er spírubrauð?

Afhverju er það betra?
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„Vér heilsum glaðar framtíðinni“
Öld er liðin frá því að konur fengu kosningarétt til Alþingis á Íslandi. 

SAGAN 1882 - 1915
Árið 1882 fengu konur í fyrsta 
skipti kosningarétt á Íslandi. Þessi 
kosningaréttur var takmarkaður og 
hljóðaði upp á að ekkjur og aðrar 
ógiftar konur sem sátu fyrir búi 
eða áttu með sig sjálfar fengu kosn-
ingarétt í sýslunefnd, hreppsnefnd, 
bæjarstjórn og á safnaðarfundum. 
Þessi réttur gilti fyrir konur sem 
voru eldri en 25 ára og honum fylgdi 
ekki kjörgengi. Það skal tekið fram 
að vinnukonur áttu sig ekki sjálfar 
og voru því mjög fáar konur sem 
gátu nýtt sér þennan kosningarétt. 
(Kosningar voru munnlegar þannig 
að hver sem var vissi hvernig hver 
greiddi atkvæði)

(Bríet Bjarnhéðinsdóttir birtir 
greinina

„Nokkur orð um menntun og 
rjettindi kvenna" í Fjallkonunni 
árið 1885. Þetta var í fyrsta sinn 
sem kona birti grein í blaði á Íslandi)

Árið 1907 fengu konur í Reykja-
vík og Hafnarfirði kosningarétt og 
kjörgengi til bæjarstjórna. Kosn-
ingarétturinn var bundinn sömu 
skilyrðum og kosningaréttur karla. 

Snemma árs 1908 ákváðu fjórar 
forvígiskonur í kvenréttindafélögum 
í Reykjavík að stofna kvennafram-
boð og bjóða sig fram til bæjar-
stjórnar Reykjavíkur. Framboðið var 
ákveðið með tveggja vikna fyrirvara 
og kosningaherferð þeirra var mjög 
skipulögð. Framboðið náði frábær-
um árangri, það fékk flest atkvæði 
allra framboðanna og allar konurn-
ar á listanum komust í bæjarstjórn 
Reykjavíkur. Konurnar sem voru í 
framboði voru: Katrín Magnússon, 
formaður Hins íslenska kvenfélags, 
Þórunn Jónassen, formaður Thor-
valdsensfélagsins, Guðrún Björns-
dóttir, mjólkursölukona og Bríet 
Bjarnhéðinsdóttir, ritstýra Kvenna-
blaðsins og formaður Kvenréttinda-
félags Íslands. 

Árið 1909 voru samþykkt lög um 
kosningarétt og kjörgengi í málefn-
um hreppsfélaga og kaupstaða. Í 
þessum lögum kom m.a. fram að 
konur fengju kosningarétt ef þær 
hefðu lögheimili á staðnum, óflekk-
að mannorð, væru fjár síns ráðandi, 
stæðu ekki í skuld fyrir sveitarstyrk 
og greiddu gjald í bæjarsjóð eða 
hreppsjóð. Giftar konur höfðu 
einnig kosningarétt og kjörgengi 
hafði hver sá sem hafði kosningarétt 
og var ekki vistráðið hjú. Í þessum 
lögum kom einnig fram að konur 
mættu skorast undan kosningu en á 
þessum tíma var hægt að kjósa hvern 
sem var og karlar máttu ekki skorast 
undan kosningunni. 

SAGAN 1915 - 
Árið 1915 fengu konur og vinnu-
hjú, 40 ára og eldri, kosningarétt 
til Alþingis. Aldursmarkið átti að 

lækka um eitt ár árlega næstu 15 
árin. Lögunum var þó breytt eftir 
fimm ár því árið 1920 fengu konur 
og vinnuhjú full pólitísk réttindi við 
25 ára aldur. 

Íslenskar konur fengu að sönnu 
kosningarétt þann 19. júní 1915 – 
en aðeins þær sem voru 40 ára og 
eldri. Samtímis fengu vinnumenn 
kosningarétt með sömu skilyrðum 
og konur. Aðeins tvær þjóðir settu 
sérstakt aldurstakmark á kosninga-
rétt kvenna: Ísland og Bretland. Í 
Bretlandi var markið sett við 30 ára 
aldur árið 1918 en á Íslandi við 40 
ára aldur árið 1915. Aldursmarkið 
skyldi lækka um eitt ár á ári þannig 
að árið 1931 stæðu konur og karlar 
jafnfætis að þessu leyti. Engin for-
dæmi finnast fyrir viðlíka ákvæði í 
veröldinni og því hlýtur að vakna 
sú spurning hvaðan það er sprottið. 
Hvaðan kom þingmönnum norður 
í Dumbshafi sú hugmynd að njörva 
þingskosningarétt kvenna niður við 
40 ára aldur - og það tiltölulega 
skömmu eftir að þeir höfðu sam-
þykkt kosningarétt kvenna í sveit-
arstjórnum um allt land án allra 
skilyrða? Það má svo bæta því við að 
ekki verður betur séð af umræðum á 
Alþingi en að þingmenn hafi verið 
býsna vel upplýstir um gang mála 
úti í heimi um kosningarétt kvenna. 
Ekki verður því fáfræði kennt um. 

Árið 1911 hafði Alþingi samþykkt 
frumvarp sem gerði ráð fyrir jöfn-
um atkvæðisrétti karla og kvenna 
til Alþingis. Í umræðum um frum-
varpið lagði Jón Jónsson í Múla fram 
breytingartillögu þess efnis að konur 
skyldu fá kosningarétt, en við 40 
ára aldur. Rök Jóns voru þau helst 
að óráðlegt með öllu væri að fjölga 
kjósendum um 2/3 hluta í einu. 
„Engin menntuð þjóð hefur þor-
að að gera þessu líka tilraun“, sagði 
Jón í Múla. Vitnaði hann hins vegar 
til Wyoming þar sem konur höfðu 
haft kosningarétt og kjörgengi um 
hartnær 40 ára skeið og „hafa bæði 
blöð og þing þess ríkis verið orðlögð 
fyrir siðprýði jafnan síðan“. 

Breytingatillaga Jóns í Múla var 
felld í neðri deild Alþingi og þingið 
samþykkti frumvarpið með jöfnum 
atkvæðisrétti. Það hlaut hins vegar 
ekki náð fyrir augum danskra stjórn-
valda fremur en önnur stjórnskipun-
arákvæði þetta árið því sambandsmál 
Dana og Íslendinga voru í hnút. 

Árið 1913 komu þingmenn sér 
saman um nýtt frumvarp varðandi 
kosningarétt kvenna og nú sveif andi 
Jóns í Múla yfir vötnum að honum 
látnum. Meirihluta nefndar neðri 
deildar sagði svo í athugasemdum 
sínum við frumvarpið að varhuga-
vert væri að „fjölga svo kjósendum 
alt í einu, að núverandi kjósendur 
sjeu sviftir mest öllu valdi yfir lands-
ins málum.“

Hér bregður fyrir ótta við yfir-
vofandi breytingar hjá nefndinni. 
Sams konar ótta má finna í máli Jóns 
Magnússonar sem sagði í umræðum 
að hætt yrði við að konur myndu 
skoða sig sem sérstakan flokk sem 
aðeins mætti kjósa konur á þing ef 
þær fengju kosningaréttinn allar í 
einu. Síðan klykkti hann út: „Að 
minsta kosti höfum við Reykvík-
ingar dæmi fyrir okkur í þessu.“

Í Reykjavík höfðu verið bornir 
fram kvennalistar við bæjarstjórn-
arkosningar árin 1908, 1910 og 
1912 við góðar undirtektir. Kosn-
ingastarfið og vinnan í bæjarstjórn-
inni hleypti konum kapp í kinn og 
sýndu hvers þær voru megnugar er 
þær stóðu saman. Sennilega er það 
þetta kapp sem þingmenn voru farn-
ir að óttast er hér var komið sögu. 
Svo var einnig um fleiri. Í lands-
málablöðunum Ísafold og Þjóðólfi 
fóru að birtast greinar er kom fram 
á vorið

1911 þar sem beinlínis var ráðist 
að konum og þær ekki taldar hafa 
neitt það til mála að leggja sem ætti 
erindi í stjórnmál. Í kosningafélaginu 
Fram, félagi Heimastjórnarmanna, 
hafði Jón Þorláksson borið upp 
snemma árs 1912 og fengið sam-

þykkta tillögu um að ráða Alþingi frá 
því að samþykkja rýmkun kosninga-
réttarins fyrirvaralaust. Hér var nýr 
tónn sleginn. Kvenréttindabaráttan 
hafði verið tiltölulega meinlítil hér á 
landi fram að þessu, en nú urðu eins 
og kynslóðaskipti í umræðunni og 
að meinleysisgríman rynni af þeim 
karlmönnum sem komu nærri stjórn 
landsins. Fordæmið frá Reykjavík 
mátti ekki endurtaka sig í lands-
málunum. 

Eins og áður sagði skyldi aldurs-
takmark kvenna lækka um eitt ár 
árlega og því hefði jafn kosninga-
réttur karla og kvenna náðst árið 
1931 – og Ísland hefði þar með lent 
ansi aftarlega í röðinni hvað þetta 
varðar. En ákvæðið sem Bríet Bjarn-
héðinsdóttir kallaði í háði „hinn 
nafnfræga, íslenska stjórnviskulega 
búhnykk” var afmáð með sérstökum 
hætti. Með sambandslagasamning-
um milli Dana og Íslendinga fylgi 
hins vegar ákvæði um að jafna skyldi 
ríkisborgararéttindi landanna á þann 

veg að þau réttindi er t.d. Danir nytu 
í Danmörku skyldu þeir einnig njóta 
á Íslandi. Í kjölfarið var nokkrum 
lagaákvæðum breytt á Íslandi, þar 
á meðal ákvæðum um kosningarétt 
kvenna og hann færður til jafns við 
rétt karla árið 1920. Það má því segja 
að Danir hafi skorið íslenska þing-
menn úr þessari sérkennilegu snöru.

Heimild: Auður Styrkársdóttir. 
1994. Barátta um vald.  

Háskólaútgáfan.

Konur röðuðu sér upp í Barnaskólagarðinum og fylgtu liði niður á austurvöll til að fagna kosningaréttinum.

Bríet Bjarnhéðinsdóttir.

Hátíðarborðhald á landsfundi kvenna 
1944.

Skrá yfir giftar konur 1908.

Boðað til almenns kvennafundar 1915.
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Ó mannheimur, karl-
heimur, blygðastu þín
Þorsteinn Erlingsson orti árið 1908, Kvenréttindafélaginu til heiðurs:

Og komdu ábyrgð, komdu sæl,
Með keppni og starfi þínu
Þú finnur hér ei fanginn þræl
Né fugl í búri sínu.

Að frjálsir menn að fegri tíð
Með frjálsum konum vinni
Þær óskir fylgi ár og síð
Vors unga félags minni.

Og Matthías kvað:
Þeim réttarins lögum að ráða sér sjálf
Og ráða til fulls og vera ekki hálf
Hvað þoldir þú, píndist þú móðurætt mín?
Ó mannheimur, karlheimur, blygðastu þín.

Guðmundur skólaskáld orti baráttusöng Kvenréttindafélagsins: Íslands 
konur hefjist handa, heimtið yðar rétt og loks kvað Stphan G. er hann 
heimsótti Ísland 1917 í ljóðinu Minni kvenna:

Og mörg er sagan sögð um það
- þó hún sé hvergi bókuð –
Þá dyggð, sem fáa átti að,
í ástarfórstur tókuð.

Og oft hefði kaldlynd karla-þjóð
á klakann ýmsu fargað,
og borið út fegurð, frelsi og ljós,
sem fleyttuð þið til bjargar.

Þess voru þó einnig dæmi að rithöfundar skrifuðu gegn kvenréttindum. 
Árið 1912 kom út skáldsagan Kvenfrelsiskonur eftir St. Daníelsson en 
ekki veit ég deili á honum. Sagan segir frá þremur konum sem allar 
reyndu að nýta sér nýfengin réttindi. Ein gekk menntaveginn og gleymdi 
næstum því að mæta í brúðkaupið sitt af því að hún var að horfa á upp-
skurð í læknadeildinni. Önnur bauð sig fram til sveitarstjórnar og fékk 
þar skell, sú þriðja sagði upp vinnukonustarfinu og gerðist lögregluþjónn 
í Reykjavík þar sem hún lenti að sjálfsögðu í vandræðum með drykkju-
svola bæjarins. Afleiðingarnar voru þær að heimilin splundruðust, enginn 
karlmaður vildi líta við þeim og segja mátti um þær eins og Halgerði 
langbrók að þær höfðu allt í sukki. Þær sáu þó allar að sér og sneru sér 
aftur að hefðbundnum kvenhlutverkum. Niðurstaða rithöfundarins í 
eftirmála var þessi:

“Með söguþáttum þessum hef ég bent á, hvernig fara muni, ef konur 
fara að losa sig út úr þeim verkahring, sem þeim er markaður af náttúr-
unnar hendi, og þær hafa starfað í með heiðri og sóma í öllum siðuðum 
löndum síðan sögur hófust. Ef þær ætla að taka upp annað verksvið, verða 
þær um leið að hætta við að vera kvenmenn, breyta eðli sínu og snúa sér 
frá því að vera konur og mæður. Og það er þó hið æðsta ætlunarverk 
þeirra og það er ofstórt og háleitt starf að leggja hinn fyrsta grundvöll 
uppeldisins í heiminum til þess að kasta því á glæ fyrir ímyndaðar fram-
kvæmdir, sem aldrei ná fram að ganga í kapphlaupi lífsbaráttunnar”.

(Kristín Ástgeirsdóttir, úr erindi, fluttu á fundi karlahóps  
Femínistafélagsins í september 2004.)

KS

... en það 
eruð þið líka
Árið 1919 hlaut Lady Astor fyrst allra 
kvenna kosningu til neðri deildar 
brezka þingsins. Hún sagði þá í hópi 
þingmanna: „Ég krefst þess réttar af 
ykkur, að þið dragið ekki um of dár að 
þeim konum, sem fást við stjórnmál. 
Ég veit, að það er ykkur ómótstæðileg 
freisting. Við konur erum spaugilegar, 
en það eruð þið líka."

Það er ekki til-
hlökkunarefni
Suma þingmenn hryllir við þeirri 
tilhugsun að t. d. í hreppsnefndum 
sætu eintómar konur, svo væri það 
líka alltaf erfitt fyrir vesalings konurn-
ar að verða að ferðast um sveitirnar 
á vetrardegi í vondum veðrum. Einn 
þingmanna sagði: „Það er ekki til-
hlökkunarefni t. d. fyrir gifta menn, 
að hafa konu sína á AIþingi, dóttur í 
bæjarstjórn og vinnukonuna kannski 
líka á öðrum hvorum staðnum." (Sig-
ríður J Magnússon í 19. júní árið 1965 
um umræðuna í lok 19. aldar)

Best komnar i 
heilögu  
hjónabandi 
Einn ágætur karlmaður Stefán Dan-
íelsson að nafni sá ástæðu til að skrifa 
stutta skáldsögu til að sýna hve kven-
réttindin væru fánýt. Sagan heitir 
„Kvenréttindakonur" og kom út árið 
1912. Þar segir frá nokkrum konum 
sem eru að mennta sig, bjóða sig fram 
til sveitastjórna og tala á fundum. 
Þeim farnast öllum illa, þar til þær 
viðurkenna að þær eru best komn-
ar i heilögu hjónabandi, með sleif í 
hönd, barn í fangi og allan metnað 
á bak og burt.

(Kristín Ástgeirsóttir, Samvinnan 
4.tbl.(01.08.1985)

Tökum móti 
hvorutveggja 
með gleði 
„Vér vitum vel, að auknum réttindum 
fylgja auknar skyldur. En vér tökum 
móti hvorutveggja með gleði. Vér 
vitum og skiljum að kosningaréttur 
til Alþingis og kjörgengi er lykillinn 
að löggjafarvaldi landsins, sem á að 
fjalla um alla hagsmuni þjóðarinnar, 
jafnt karla sem kvenna. Vér trúum því 
að fósturjörðin - stóra heimilið vor 
allra, þarfnist starfskrafta allra sinna 
barna, jafnt kvenna sem karla, eins 
og einkaheimilin þarfnast starfskrafta 
alls heimilisfólksins, og vér trúum 
því, að vér eigum skyldum að gegna 
og störf að rækja, í löggjöf lands og 
þjóðar, eins og á einkaheimilunum. 
Vér vonum einlæglega að hin nýja 
samvinna vor með bræðrum vorum á 

komandi tímum i landsmálum verði 
þjóðinni til heilla." (Kvennablaðið 16. 
júlí 1915).

Skúli Thorodd-
sen hélt áfram 
að flytja frum-
vörp um  
réttindi kvenna
Skúli Thoroddsen sat á þingi frá 1891-
1915. Hann var ritstjóri Þjóðviljans 
sem hann hóf útgáfu á og í því blaði 
birtist fjöldi greina um kvenréttinda-
mál, skrifaðar af Skúla og nokkrum 
konum. Skúli kom m.a. á framfæri 
undirskriftum vestfirskra kvenna und-
ir áskorun um aukin réttindi kvenna 
á Þingvallafundi árið1888. Eftir að 
Ólafur Ólafsson hvarf af þingi um sinn 
hélt Skúli áfram að flytja frumvörp 
um réttindi kvenna, þing eftir þing, 
þau voru sett í nefnd og þar sofnuðu 
þau værum svefni enda þótti ljóst að 
Danakonungur myndi neita þeim 
staðfestingar m.a. vegna áhugaleysis 
íhaldssamra danskra stjórnvalda og 
þess að kosningaréttur og kjörgengi 
kvenna tengdust breytingum á stjórn-
arskránni sem mjög var deilt um á 
þessum tíma.

Árið 1900 náði frumvarp Skúla um 
réttindi kvenna í hjónabandi fram að 
ganga og árið 1902 náði hann því fram 
að þær konur sem höfðu kosningarétt 
fengu kjörgengi en þá var skammt í 
að kvenréttindabaráttan færi að skila 
verulegum árangri enda höfðu orðið 
stjórnarskipti í Danmörku þar sem 
vinstri menn höfðu tekið við. Skúli 
beitti sér fyrir því að sá kosninga-
réttur og kjörgengi sem giftar konur 
í Reykjavík og Hafnarfirði fengu árið 
1907 næði til kvenna um land allt og 
var það samþykkt árið 1909 eftir tölu-
verðar deilur um hvort vinnukonur 
ættu að fá kosningarétt en það fannst 
ýmsum óhæfa.

Skúli Thoroddsen var viðstaddur 
árið 1915 er íslenskar konur fögnuðu 
nýfengnum kosningarétti til Alþing-
is, þótt takmarkaður væri, sem hann 
hafði að sjálfsögu stutt dyggilega. 
Honum fannst konurnar full hógvær-
ar og bljúgar er þær þökkuðu fyrir 
sig og fannst að þær hefðu fremur átt 
að skamma karlana sem höfðu þráast 
svo lengi við að viðurkenna sjálfsögð 
mannréttindi þeirra.

Skúli var giftur kvenréttindakon-
unni og skáldkonunni Theodóru 
Thoroddsen og kemur fram í heim-
ildum að Skúla hafi sviðið réttleysi 
þessarar gáfuðu og skeleggu konu sem 
orti:

Mitt var starfið hér í heim
Heita og kalda daga
Að skeina krakka og kemba þeim
Og keppast við að staga.

Skúli kynntist róttækum hugmynd-
um meðan hann var við nám í Kaup-
mannahöfn en tengdaforeldrar hans 
sr. Guðmundur á Kvennabrekku og 

kona hans Katrín Ólafsdóttir voru í 
hópi þeirra sem vildu mennta konur 
og veita þeim aukin réttindi. Sr. Guð-
mundur skrifaði um nauðsyn þess að 
stofna kvennaskóla árið 1847 löngu 
áður en nokkur fór að huga að því máli 
hér á landi. Það væri einnig fróðlegt að 
huga að áhrifum móður Skúla, Krist-
ínar, á hann en hún varð ekkja með 
fjóra syni aðeins 35 ára gömul.

(Kristín Ástgeirsdóttir, úr erindi, 
fluttu á fundi karlahóps Femínistafé-
lagsins í september 2004.)

„Þar með allt 
pólitískt vald 
tekið úr hönd-
um bænda- 
stjettarinnar“
Það var ekki eingöngu á Alþingi 
sem andstaða kom fram gegn kven-
réttindum um og eftir 1911. Í lands-
málablöðunum Ísafold og Þjóðólfi 
sem áður höfðu verið kosningarétti 
kvenna hliðholl, hófu að birtast 
greinar þar sem beinlínis var ráðist 
að konum og því haldið fram að þær 
hefðu ekkert til málanna að leggja sem 
erindi ætti í stjórnmál. Nýju blöðin, 
Vísir og Morgunblaðið, sem stofnuð 
voru í Reykjavík árin 1913 og 1914 
birtu með nokkuð reglulegum hætti 
fréttir af breskum kvenréttindakonum 
sem fóru um þær mundir hamförum 
í Englandi með rúðubrotum og öðr-
um látum. Voru þeim ekki vandaðar 
kveðjurnar og þær yfirleitt kallaðar 
kvenvargarnir í fyrirsögnum Morgun-
blaðsins. Eitt skýrasta dæmið um and-
stöðu blaðanna gegn kvenréttindum 
er þó að finna í grein sem rituð var í 
Þjóðólf árið 1912. Þar var því m.a. 
haldið fram að íslenskar konur væru 
„frábærlega“ fáfróðar og áhugalausar 
um öll opinber mál og léti kona mikið 
til sín taka í pólitík væri það nánast 
alltaf vegna tengsla hennar við nákom-
inn karlkyns ættingja, unnusta eða 
eiginmann, sem hefði miðlað henni 
þeim skoðunum sem hún hefði. Þeim 
skoðunum héldu konur enn fremur 
fram með þeim hætti að margir ósk-
uðu þess að konum sem hefðu mikil 
afskipti af pólitík færi fremur fækkandi 
en fjölgandi samkvæmt greinarhöf-
undi. Um stjórnarskrárfrumvarp það 
sem samþykkt var á þinginu árið 1911 
og gerði ráð fyrir jöfnun kosningarétti 
karla og kvenna hafði höfundur þetta 
að segja: 

... Ef svo fer sem allar horfur óneit-
anlega eru á að stjórnarskrárfrumvarp 
síðasta þings verði samþykkt óbreytt 
aftur á næsta þingi, þá er þar með 
allt pólitískt vald tekið úr höndum 
bændastjettarinnar. Stjórnvitrungar 
vorir munu segja að þar með hafi 
þeir viljað tryggja rjett lítilmagnans. 
En margur hygginn maður mun vera 
þeirrar skoðunar að þar með hafi þeir 
verið að tryggja vald óvitans. 

(Gíslína Petra Þórarinsdóttir, BA 
ritgerð í Stjórmálafræði í HÍ sept. 2010)

Fjölmennasta útisamkoman, á kvennafrídeginum 1975.
Myndir: Ljósmyndasafn Reykjavíkurborgar o.fl.
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29 umsóknir
29 sóttu um starf verkefnisstjóra 

við 3ja ára verkefnið „Brot-
hættar byggðir – Skaftárhreppur 
til framtíðar“, sem er samstarfs-
verkefni Byggðastofnunar/Skaft-
árhrepps/SASS

Fjármála-
stofnanir ráða 
byggðaþróun 
í landinu!
„Fjármálastofnanir hafa orðið 

ráðandi vægi í rekstri margra 
útgerðarfyrirtækja og illu heilli 
virðist það oft vera nánast háð 
geðþótta þeirra hverjum sé gert 
kleift að gera út og hverjum ekki. 
Þar með ráða þessar fjármálastofn-
anir orðið byggðaþróun á Íslandi 
í gegnum lánsveð í aflaheimild-
um. Þau tengsl sem hingað til 
hafa verið milli útgerða og íbúa 
sjárvarbyggða eru þar með rof-
in. Í því fellst háski, bæði fyrir 
sjávarbyggðir og sjávarútveginn í 
landinu,“ segir í samþykkt bæjar-
stjórnar Vestmannaeyjabæjar 23. 
janúar sl. 

Heilsustíg 
á Selfossi
Ungmennaráð Árborgar lagði 

til á fundi bæjarstjórnar í fyrri 
viku að lagður yrði „heilsustígur“ á 
Selfossi. Rökin fyrir heilsustíg eru 
m.a. að „sístækkandi hópur fólks 
vill stunda líkamsrækt og hreyfingu 
undir berum himni. Heilsustígurinn 
býður upp á ókeypis hreyfingu og 
góða aðstöðu fyrir alla íbúa sveitar-
félagsins. Einnig er hægt að hafa 
hluta framkvæmdarinnar í höndum 
ungmenna sem starfa fyrir sveitarfé-
lagið á sumrin. Verkstæðið á VISS 
gæti einnig komið inn í verkefnið 
með einhverjum hætti.“ Hlaupaleið 
verði með völdum stöðvum þar sem 
finna má einföld æfingatæki með 
t.d. upphífingarslá, armbeygjubekk 
o.s.frv. 

Þá leggur ungmennaráðið til 
að boðið verði upp á opna tíma í 
íþróttahúsi fyrir almenning sem er 
ekki í skipulögðu íþróttastarfi.

Meiri vetrarþjónustu Vegagerðarinnar
Sveitarstjórn Mýrdalshrepps 

krefst þess að vetrarþjónusta 
Vegagerðarinnar á allri leiðinni 

frá Hvolsvelli til Víkur verði nú 
þegar færð í þjónustuflokk 2. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
forstöðumanni þjónustudeildar 
Vegagerðarinnar eiga allir vegir 
með umferðarþunga yfir 500 bíla á 
sólarhring að vera í þjónustuflokki 
2. Umferðin um Reynisfjall hefur 
aukist gríðarlega undarfarin ár. Sveit-
arstjórn telur gera meiri ráð fyrir að 
umferð hafi aukist það mikið að 
þjónustan færist upp um flokk. 

Vík er í 3. 3lokki (skærbláu) í 
vetrarþjónustu Vegagerðar-

innar 2014-2015. nú vilja 
Víkurbúar fá þjónustu 6-7 

daga í viku. Til þess þarf að 
færast upp um flokk í  

þjónustuskránni. 

Sameiginleg yfirlýsing um lyktir máls 
„Fundur var haldinn í hrepps-

nefnd Ásahrepps þriðjudaginn 
20. janúar 2015 þar sem fjall-

að var um starfslok fyrrverandi 
sveitarstjóra Ásahrepps, Björgvins 
G. Sigurðssonar. Í ljósi niðurstöðu 
fundarins og frétta af starfslokum 
sveitarstjóra vill hreppsnefndin og 
Björgvin G. Sigurðsson koma eftir-
farandi á framfæri: 

Á fundi hreppsnefndar Ásahrepps 
þann 20. janúar sl. samþykkti 
hreppsnefnd Ásahrepps að fela odd-
vita, í samráði við lögmann sveitar-
félagsins, að gera tilraun til þess að 

ljúka málinu með samkomulagi við 
fyrrverandi sveitarstjóra Ásahrepps. 
Í kjölfarið gerðu Björgvin G. Sig-
urðsson og Ásahreppur með sér 
samkomulag um fjárhagslegt upp-
gjör vegna málsins, sem öðrum 
þræði fól í sér nánari útfærslu á fyrri 
samningi um starfslok Björgvins. Þá 
viðurkenndi Björgvin að hafa brot-
ið gegn starfsskyldum sínum með 
því að hafa án fenginnar heimildar 
ráðstafað fjármunum úr sveitarsjóði 
Ásahrepps. Laun Björgvins vegna 
vinnu í janúar 2015 og uppsafnað 
orlof hans gengu til greiðslu krafna 

Ásahrepps og þá féll Björgvin frá rétti 
til launa í uppsagnarfresti. Björgvin 
hefur þegar endurgreitt hreppnum 
að fullu allar kröfur. Samkomulag-

ið felur í sér endanlegar málalyktir 
vegna starfslokanna af hálfu beggja 
aðila og mun hvorugur hafa uppi 
frekari kröfur á hendur hinum né 
frekari aðgerðir vegna málsins. 

Bæði hreppsnefnd Ásahrepps og 
Björgvin G. Sigurðsson hafa lagt 
áherslu á að leysa málið með hags-
muni hreppsins í huga, sem endur-
speglast í því samkomulagi sem gert 
hefur verið. 

Aðilar eru sáttir við að hafa náð 
fullnaðarlúkningu í málinu og óska 
hvor öðrum góðs gengis í framtíð-
inni.“  (Af vef Ásahrepps)

Björgvin G. Sigurðsson, fyrrum sveit-
arstjóri Ásahrepps.



Undirbúum okkur fyrir framtíðina, 
hleðslustöðvar fyrir rafbíla

www.reykjafell.is

ABL Sursum er fremstur í flokki hvað varðar 
hönnun og framleiðslu á hleðslustöðvum, 
þýsk gæðavara.
Ítarlegar upplýsingar eru að finna  
á heimasíðu Reykjafells.

Í framtíðinni mun fólk hugsa til núverandi jarðeldsneytis- 
véla líkt og við í dag hugsum til gufuvéla. 
Það mun rifja upp gamla góða tíma en þeir tímar  
verða liðnir og koma ekki aftur.
   „Elon Musk, Tesla“

Fáið fagmenn til að sjá um uppsetningu.

Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Dynjandi býður upp á hlífðar- og öryggis fatnað 
sem uppfyllir ströngustu  kröfur markaðarins. 

Hafðu samband og við aðstoðum!

Öryggis- og 
hlífðarfatnaðurFatnaður s.s.:

  -endurskin
  -hitaþolinn
  -regn
  -kulda
  -ljósboga
  -rafsuðu
 - efnaþolinn
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Þegar  sólin fer  að hækka á 
lofti kemur birta í huga og sál.  
Núna þegar sólin hefur ekki 

skinið að undanförnu leitar hugur-
inn í sól og  hita frá svellinu og kuld-
anum. Þá fyllist ég löngun að sitja 
við Miðjarðarhafið og borða góðan 
mat. En það er ekki í boði núna svo 
að ég ákvað að njóta birtunnar af 
sólinni og snjónum og elda fisk í stíl 
Miðjarðarhafsins. 

Við Miðjarðarhafið er Kapers víða 
notað þar en við hér á norðurhjara 
höfum ekki haft það í okkar matar-

menningu. Nú var löngun til sólar-
innar svo sterk að ég eldaði fisk með 
kapers smjöri sem var alveg yndislegt.

Kapers eru óþroskaðir 
blómaknúppar af þyrnóttri, fjölærri 
plöntu sem heitir Capparis spinosa 
og vex við Miðjarðarhafið og sums 
staðar í Asíu. Kapers hefur verið 
borðað síðan a.m.k. 1200 fyrir Krist 
því það er minnst á þau í fornum 
rúnum frá Súmerum frá þeim tíma.

Þegar búið er að tína blómaknúpp-
ana eru þeir sólþurrkaðir og síðan 
lagðir í pækil í edik, saltvatni, víni 

eða salti. Þetta dregur fram hið 
þekkta súr- saltbeiska bragð sem 
minnir á sítrónu eða grænar ólívur. 
Stærsti hluti kostnaðar við fram-
leiðsluna eru laun þar sem knúpp-
arnir eru handtíndir.

Kapers fæst í mörgum stærðum, 
allt frá því að vera á stærð við örsmá-

ar, óþroskaðar grænar baunir upp í að 
vera á stærð við litlar ólívur. Minnsta 
afbrigðið finnst í suður Frakklandi og 
heitir nonpareil. Það þykir ákaflega 
flott, sem endurspeglast í verðmið-
anum. Stærri afbrigði eru gjarnan 
bragðmeiri en ilma ekki jafn mikið.

Kapers hafa lengi verið hluti af 
matarhefðum við Miðjarðarhafið. 
Þessar litlu grænu kúlur gefa frísk-
andi súrt og salt bragð hvort sem er 
í salati, dressingum, sósum, meðlæti 
eða aðalréttum.

Ég var með ferskan fisk úr fisk-
búðinni en það má líka nota saltfisk.

Þessa uppskrift var ég með:
Fiskur – má nota hvað fisk sem 
fólk vill. Ég var með þorskflak
Smá heilhveiti
Salt og pipar
100 gr. smjör
Rifinn börkur og safi  af einni 
sítrónu
1-2 msk. kapers
2 msk. blóðberg eða tímían – má 
nota þurrkað
Steinselja

Skerið fiskinn í bita og veltið upp 
úr mjölinu með smá salti og pipar. 
Farið varlega með saltið því að kaper-
sinn er saltur.

Steikið fiskinn í olíu á pönnu.
Bræðið smjörið – passið að það 

sjóði  ekki
Rifið börkinn af sítrónu og safann 

með út í
Kapersinn og blóðbergið sett út
Þegar fiskurinn er steiktur og tekin 

af hitanum er kaperssmjörið sett yfir 
fiskinn með skeið og steinselja svo  
söxuð yfir.

Kartöflur eru góðar með  - en 
einnig grænt og gott salat

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv, KS

12

Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

FISKUR MEÐ 
KAPERS

Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.

Gæða handklæði 500 gsm.

Góðar sængur sem 
má þvo við 95° hita. 

Dýnuhlífar, þola þvott 
við 95°, rakaheldnar.

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: egheild@egheild.is • www.egheild.is

HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir Hvað gerðist í fyrra? Hvernig leggst nýja árið í ykkur?

Ferðamanna-
straumurinn 
eykst jafnt og 
þétt hjá okkur,
segir Herdís Friðriksdóttir,  
verkefnastjóri í Sesseljuhúsi á Sólheimum.

„Við fundum ekki fyrir áberandi 
meiri straumi ferðamanna, þetta 
er bara að aukast jafnt og þétt hjá 

okkur,“ segir Herdís Friðriksdóttir, 
verkefnastjóri. Á Sólheima koma bæði 
erlendir og innlendir ferðamenn, bæði 
erlendir og innlendir á gistiheimilin, 
ýmist sem einstaklingar eða í hópum.

„Það sem er áhugaverðast hjá okkur 
er að við erum að fara af stað með 
markaðsátak og viljum fá til okkar 
fleiri hópa sem vilja kynnast samfé-
lagi og starfsemi Sólheima sérstaklega. 
Þetta á aðallega við um háskólahópa 
en við höfum verið að taka á móti 
nokkrum slíkum á undanförnum 

árum með góðum árangri. Á Sól-
heimum fer fram mikið starf sem að 
tengist sjálfbærum lifnaðarháttum en 
sú stefna nýtur sífellt meiri vinsælda 
um heim allan. Við munum bjóða 
nemum upp á gistingu á Sólheimum 
en þeir myndu nýta Sólheima sem 
einskonar kennslustofu. Fá fræðslu 
um lífræna ræktun, endurnýjanlega 
orkugjafa, permaculture og annað 
sem viðkemur sjálfbærni. Nemarnir 
fá að vinna verkefni í gróðurhúsunum 
eða í Tröllagarðinum sem staðsettur 
er í hjarta Sólheima,“ segir Herdís 
Friðriksdóttir, verkefnastjóri á Sól-
heimum.

„Við munum bjóða nemum upp á gistingu á Sólheimum en þeir myndu nýta 
Sólheima sem einskonar kennslustofu.“



Veitum fría ráðgjöf 
fyrir tjónþola

Pantaðu tíma:   
fyrirspurnir@skadi.is

Nethyl 2   110 Reykjavík   Sími 568 1245

skadi.is

Þ. Skorri Steingrímsson,
Héraðsdómslögmaður

Steingrímur Þormóðsson,
Hæstaréttarlögmaður

Sérfræðingar í 
líkamstjónarétti
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Gegnum heiðríkjuna
Ólafur Jóhann ólst upp á 

Torfastöðum í Grafningi 
en flutti til borgarinnar 

1939 og vann þar ýmis störf jafn-
hliða ritstörfum. Reistir pýramídar 
er ein snilldarsagna Ólafs Jóhanns 
Sigurðssonar, fjallar þar um 
húsasmiðinn Friðmund Engiljón, 
gerir unglinginn að sögumanni, 
lýsir baðstofubyggingu og biðinni 
eftir iðnaðarmanninum. 

Reistir pýramídar voru meðal 
lestrarefnis í unglingaskóla, þar 
lýsir skáldið Friðmundi svo: 

Hann benti á sköllóttan koll-
inn og tottaði pípuna sína: Það 
voru allt öðru vísi pýramídar en 
í landafræðinni þinni, bætti hann 

við. Miklu betri pýramídar en í 
landafræðinni þinni! 

Síðan hvarf hann á brott, út í 
dularfulla fjarlægðina, þaðan sem 
hann hafði komið, en skildi eftir 
reyktóbaksilm í baðstofunni og 
bjarta heillandi minningu. Sum-
arið okkar var liðið. Það hafði ekið 
gegnum heiðríkjuna og hnigið í 
faðm haustsins, faðm eilífðarinn-
ar. Ég sat einmitt við gluggann 
og stautaði mig fram úr landa-
fræðinni, þegar fyrstu snjókornin 
komu fljúgandi utan úr geimnum 
og hnigu á stálfrosna jörðina, á 
breiða slétta túnflötina, þar sem 
við höfðum áformað að reisa 
pýramídann. 

 

Vísur úr veiðiferð
Vinda inn færi, vaða að bakka
veiðiflugu krækja í hring; 
leggja stöng við stag á tjaldi, 
stjákla ögn um gras og lyng. 
Kveikja í pípu, kyrrðar njóta, 
kveða stöku um liðinn dag; 
horfa á bláa hlíðarskugga, 
hlusta á straumsins þýða lag.
Bíða þess að þögn og friður
þokist djúpt í brjóstið inn;
huga vel að himni gullnum 
hátta svo í pokann sinn.     ÓJS

SELFOSS-SUÐURLAND kemur næst út 12. febrúar

Auglýsingasíminn er 578 1190

ÚR HARÐ HAUS (1)

Ingi Heiðmar Jónsson

Ritsmiðja í Hveragerði
Bókasafnið í Hveragerði efnir 

til ritsmiðju fyrir ungt fólk, 
með styrk frá Menningarráði 

Suðurlands. Leiðbeinandi í ritsmiðj-
unni verður Guðrún Eva Mínervu-
dóttir. 

Ritsmiðjan er hugsuð sem hvatning 
fyrir ungt fólk til að tjá sig á rituðu 
máli. Þátttakendum verður leiðbeint 
við að móta eigin hugmyndir og koma 
þeim frá sér, skrifa góðan og áhuga-
verðan texta á íslensku hvort sem er 
í formi smásögu, örsögu eða ljóðs. 

Miðað er við að ungt fólk (15-25 
ára) gangi fyrir, en öllum áhugasöm-
um er bent á að sækja um og fer þá eft-
ir aðsókn hvort þeir komast að. Gert 
er ráð fyrir að lágmarki 5 og hámarki 
15 þátttakendum. 

Ritsmiðjan verður þrjá laugardaga 
í febrúar, 2 klst. (3 kennslustundir) í 

senn, fyrst laugardaginn 14. feb. kl. 
14. Námskeiðsgjald er 5000 krónur. 
Afrakstur ritsmiðjunnar verður annars 
vegar kynntur með birtingu á vef og 
hins vegar með viðburði í mars þar 
sem skrifin verða flutt á einn eða 
annan hátt. 

Nánari upplýsingar fást á Bókasafn-
inu í Hveragerði þar sem skráning fer 
fram til 10. febrúar.

Verum besta útgáfan 
af okkur sjálfum
- Hugleiðing í upphafi nýs árs

Í upphafi ársins 2014 strengdi 
ég þess heit að hætta að nota 
innkaupapoka úr plasti og nota 

eingöngu margnota poka. Í fyrsta 
skipti á ævinni stóð ég við áramóta-
heit því yfirleitt hef ég aðeins náð 
að standa við þau fyrstu dagana í 
janúar. 

Umhverfismál og hvernig við 
göngum um jörðina okkar er mál-
efni sem mér er mjög hugleikið. Á 
nýju ári ætla ég að reyna að verða 
enn meðvitaðri um hvað ég get gert 
til þess að lifa á umhverfisvænni 
hátt. Ég ætla að verða meðvitaðri 
um hvernig vörunum er pakkað 
sem ég kaupi. Ég ætla að reyna að 
velja vörur sem hafa verið fluttar 
um skamman veg og eru í minnstu 
umbúðunum. Ég ætla frekar að 
kaupa mér hrökkbrauð í bréfpok-
um heldur en plastpokum. 

Þegar kemur að flokkun á heim-
ilissorpi þarf sveitarfélagið Árborg 
að gera stór átak. Nútímfólk vill 
flokka meira. Sveitarfélagið verð-
ur að bjóða íbúum upp á að geta 
flokkað meira heimilissorpið og 
losað sig á auðveldan hátt við það. 
Ég mun vinna að því af alefli!

Félagslegt réttlæti
Það er ekki sama hvernig við for-
gangsröðum í nærsamfélaginu. 
Hvernig við búum að börnum, 
ungmennum, eldri borgurum, 
fötluðu fólki og þeim sem þurfa 
á stuðningi og aðstoð að halda til 
þess að njóta sjálfsagðra lífsgæða. 
Það sem hvetur mig áfram í pólitík 
er að vinna að félagslegu réttlæti, 
ná fram sjálfsögðum mannréttind-
um fólks og því að allir geti fundið 
verðug og eftirsóknarverð hlutverk 
í samfélaginu. 

Við þurfum alltaf að vera að 
skoða hvort við séum að ná ár-

angri eins og t.d. þegar kemur að 
menntun barnanna okkar og öðru 
því sem viðkemur góðum uppvaxt-
arskilyrðum í sveitarfélaginu. Það á 
að vera gott að vera barn í Árborg, 
algerlega óháð því hvernig maður 
kemur búinn til leiks. Í þeirri vinnu 
má aldrei gefa eftir. 

Samkennd og samstaða
Ísland er litið og fámennt land. Hér 
má ekki ríkja misskipting og ójöfn-
uður. Það tapa allir á ójöfnuði, líka 
þeir sem eru ríkir. Það þarf að verða 
hugarfarsbreyting í samfélaginu. 
Við þurfum að verða miklu betri 
í að setja okkur í spor annarra og 
láta af hvers kyns fordómum. Við 
mannfólkið eigum að einblína á 
það sem sameinar okkur því það 
er svo margfalt fleira en það sem 
er ólíkt með okkur. 

Ég stefni að því að verða besta 
útgáfan af sjálfri mér á nýju ári. 
Ég veit að það verður ekki létt verk 
því ég þarf að vinna með ákveðna 
fordóma og ósiði sem ég hef tamið 
mér. En ég ætla svo sannarlega 
að reyna. Kannski get ég í árslok 
klappað mér á bakið og sagt; þú 
stóðst þig bara nokkuð vel!

Arna Ír Gunnarsdóttir, félagsráð-
gjafi og bæjarfulltrúi Samfylkingar-
innar í Árborg. 

arna Ír Gunnarsdóttir

Guðrún Eva Mínervudóttir



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR



Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri Sólvangi 5 - 700 Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Power Max® 726
                             sá „netti“• Vél: 205cc

• Eldsneytistankur: 3 l.

• Vinnslubreidd: 66 sm.

• Gírar: 6 áfram, 2 afturábak

• Ljós: Nei

• Startari: Rafmagns

• Blásturslengd: 12 m.*

• Þyngd: 79 kg.

Power Max® 1128
                             sá „öflugi“

Traustur kostur.

• Vél: 342 cc

• Eldsneytistankur: 3,2 l.

• Vinnslubreidd: 71 sm.

• Gírar: 6 áfram, 2 afturábak

• Ljós: Já

• Startari: Rafmagns

• Blásturslengd: 13,5 m.*

• Þyngd: 122 kg.

blásturslengd við 
flullkomnar aðstæður.

*

Snjóblásari

Snjóblásari


